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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá 
schváleným 
tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zdůvodněné a není 
vhodné

Neodpovídá 
schváleným 
tezím

1.1 Cíl práce
1.2 Technika práce
1.3 Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Ve srovnání s tezemi se autorka rozhodla vynechat časopis Záběr, což je v textu vysvětleno. Dostatek materiálu 
pro analýzu ji poskytly časopisy Kino a Film a doba.   

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Domnívám se, že autorka na základě odborné literatury dost dobře popsala vývoj italské společnosti i 
kinematografie ve sledovaném období, což jsou vzhledem k výraznému politickému zaměření italského filmu 
velmi provázané záležitosti. Je přehledně uvedeno, jak vypadala tehdejší italská politika. Italská kinematografie 
zažívala období, kdy v jejím rámci vznikala celá řada závažných uměleckých děl, ale současně také mnoho 
vyloženě komerčních filmů. Stejně tak autorka dobře prezentovala společenský i mediální vývoj 
v Československu ve sledovaném období. Je zřejmé, že vybraná periodika velmi dobře prostudovala. Snažila se 
skutečně zaznamenat, jakým způsobem informovala i hodnotila tato periodika italskou kinematografii. Podařilo 
se jí postihnout rozdíly mezi obdobím 60. a 70. let. Mám ale dojem, zda přece jen toho materiálu pro analýzu 
nebylo až příliš. Autorka se snažila postihnout vše kolem italské kinematografie, což ale někdy přece jen vedlo
k tomu, že někdy zůstávala poněkud na povrchu a chtělo by to jít ještě více do hloubky. Ať to jsou třeba texty, 
které celkově hodnotí fungování italské kinematografie, kde by bylo dobré sledovat, zda je celkově zařazována 
do kontextu tehdejší evropské kinematografie. Bylo by možné ještě více také propracovat záležitosti politického 
filmu a hodnocení vybraných filmů ve sledovaných časopisech. Politické filmy patřily k nejlepším dílům 
italského filmu 70. let, tak o nich Kino a Film a doba zcela oprávněně psaly. Současně to ale zapadalo do 



tehdejší propagandy a kritického pohledu na kapitalistické země. Přitom zrovna lidé, kteří psali o italském 
filmu, bychom asi neoznačovali, že byli nějakými prominenty režimu (např. Eva Hepnerová).       

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 1
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

3

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je logická a vychází z chronologie provedené analýzy. Text by z mého pohledu potřeboval ještě 
jednu korekturu. Objevují se v něm chyby při psaní italských jmen (Tognazzi, Bolognini, Comencini, Pasolini, 
Francesco Rossi, Sophia Loren). Někdy jsou ta jména správně, jindy se v nich objeví chyby, také při skloňování.
Správně Kautský se někdy objeví jako Koutský. U Jana Žalmana je správně, že jeho vlastní jméno bylo Antonín 
Novák, aby se ale najednou objevil jako Antonín Dvořák. Někdy autorka píše název časopisu chybně jako Film 
a Doba. Objevují se chyby ve psaní čárek. Na některých místech úplně nesedí stylistika (např. strana 84), kdy je 
vidět, že autorka měnila původní formulaci. V seznamu literatury není kniha režiséra Lizzaniho. Není mi úplně 
jasné, podle čeho je řazen seznam filmů v příloze. Čekal bych podle data premiéry v Československu, ale to 
úplně neodpovídá. Myslím si, že je poněkud nadbytečná příloha znění dekretu o znárodnění kinematografie. 
Spíše mohly být fotografie dalších italských režisérů.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Markéta Rozumová ve své diplomové práci provedla analýzu, jakým způsobem filmová periodika Kino a Film a 
doba informovala v letech 1965-1975 o italské kinematografii. Ukázala, jak filmoví recenzenti hodnotili italské 
filmy. Čtenář si jistě udělá představu o zájmu těchto periodik o italskou kinematografii. Jak jsem výše uvedl, 
tak jen možná bylo těch témat v rámci sledování textů o italském filmu až příliš, a proto někdy autorka nešla 
tolik do hloubky, jak by bylo vhodné pro bližší prezentaci pohledu českých filmových periodik na italský film.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!




